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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2017-12-14

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

Ordf. Olivia Wernberg
Sekr. Vicktor Riedel
Manne Malmberg
Karin Sandin
Ida Roslund
Felicia Klint
Karl-Magnus Larsson
Lorentz Brännström

§ 436
OFMÖ
§ 437
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Lorentz Brännström och Karin Sandin väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§ 438
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 439
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 440
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-12-07 är justerat och godkänt.

§ 441
Beslutsuppföljning

* Märkena är feltryckta, och kommer delas ut efter jul istället. De är
betalda nu och de korrigerade märkena behöver vi inte betala för.
* Vicktor och Ida har mejlat till nationerna om datum till
tacksittning. Förhoppningsvis kan någon den 26:e januari.
* Nils har frågat oss om vi kan streama presentationerna av
exjobben via Facebook. Lorentz har svarat Nils och han kommer
vara där när presentationerna börjar.
Lorentz kommer testa hur ljudet blir genom att streama quizet
under julmyset imorgon.
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§ 442
Information

Ordförande
Olivia har skickat ut information och fått in motiveringar från de
som sökt de vakantsatta posterna. Hon har pratat med BRINN:s
ordförande om den eventuella informationsfilmen. BRIAB har
pratat med BRINN och Manne om att hjälpa till med filmen. I
samband med detta har en dialog förts med Arbetsförmedlingen
som kan tänka sig att använda filmen som görs istället för den som
finns producerad av SACO. Olivia berättar också att man har kollat
med SACO om informationen, som nu ska ses över.
Olivia har även haft en överlämning med Jakob och fixat inför
julmyset.
Sekreterare
Vicktor har under veckan hört av sig till olika nationer och hjälpt
Ida att hitta en passande nation för tackfesten till höstfestens
jobbare. Därtill har planerat in ett möte med Fanny och gjort
löpande styrelsearbete.
Kassör
Karl-Magnus har betalt räkningar och fått in de pengar som betalts
med kort via V-sex iZettle.
Han har gått igenom budgeten och meddelar att budgeten har ett
positivt resultat, vilket inte var vad vi budgeterade för.
Studierådsordförande
Felicia har varit på Studieråds-, PGL-, SRX- samt IB&M-möte.
Under PGL-mötet diskuterades det om en enkät som fylldes i av de
som genomförde praktiken.
Felicia berättar också att man ska kolla upp om man kan ha
likabehandlingsevent med BIIF och PGL.
Hon har även bokat in ett möte med Maja och är klar med
testamentet.
Sexmästare
Ida har rekat inför tacksittningen för höstfestens jobbare och bokat
in ett möte med Johan. Hon har fått ett fakturaunderlag från caféet
som Karl-Magnus kan fakturera vidare.
Webbi
Lorentz har pratat med Tomas om att lära honom Webbisaker.
Han har även brainstormat med Manne inför julmysquizet samt
gjort några ändringar på BIIFs hemsida.
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Arbetsmarknadskontakt
Manne har gjort quizet till julmyset och fått mer information från
Bengt Dahlgren om deras upplägg. Han har ändrat meny till
presentation den 25:e januari med Brandskyddslaget och
brainstormat med Lorentz om vad vinsten på quizet under julmyset
ska utgöras av samt gjort sitt testamente.
Sportbas
Karin har haft ett överlämningsmöte med Elin. Hon har även
arrangerat en pepparkakshusbyggartävling tillsammans med AktU.
§ 443
Beslut till följd av information
§ 444
Val av vakanta poster

§ 445
Julmys

§ 446
ERASMUS-intro

Inga beslut togs till följd av informationen.
Under höstterminsmötet vakantsattes tre av föreningens poster för
verksamhetsåret 2018. Dessa är ”Studeranderepresenant för
Sveriges brandbefäl”, ”Likabehandling- och skyddsombud” samt
”Världsmästare”. De som var intresserade av posterna skickade in
motiveringar för varför de skulle väljas och styrelsen valde ut de
mest lämpliga representanterna.
Beslut: Linn Sahlberg väljs till posten Studeranderepresentant i
Sveriges brandbefäl under verksamhetsåret 2018.
Beslut: Hanna Dävehed väljs till Likabehandling- och
studerandeskyddsombud under verksamhetsåret 2018.
Beslut: Annika Karlsen väljs till posten som Världsmästare under
verksamhetsåret 2018.
Manne och Lorentz har hand om quizet medan Karin och Olivia
handlar. Det är oklart vilket klockslag som puben börjar, men vi
stänger ner julmyset tidigt.
Potatis och ägg kokas under eftermiddagen. Det enda vi måste fixa
under morgondagen är det som ska värmas. Quizet kommer bli
kvällens wow-upplevelse. Tanken är att maten står framme från
17:00, det vill säga när myset börjar. Då är det bara för de som
kommer att trilla in och ta mat. Därefter går vi på puben.
Tanken är att ha bowling med ERASMUS-studenterna när de
kommer. Det hade varit kul att göra något tillsammans med dem,
så att de får en bild av vem BIIF är och vad vi gör.
De kommer till Lund under tentaveckan, mer information kommer
på Facebook när det närmar sig.
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§ 447
Övrigt

Skriv testamente BIIF17!!
Karl-Magnus påpekar att vi inte kan hjälpa budgetöverskottet och
det går inte att göra något åt det nu heller.
Olivia tänker prata med skatteverket om ett av prisen som är tänkta
att delas ut under morgondagen.
BRINN har skapat en bössa för Musikhjälpens räkning som de vill
att BIIF lägger upp på sin Facebooksida och sprider vidare.
Lorentz ordnar detta.

§ 448
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 449
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 18/1 12:10 i styret.

§ 450
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karin Sandin, justerare

Lorentz Brännström, justerare
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